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ريتصندوق املال كابيتال 

3خاص وسّري 

صناديق االستثمار العقارية في العالم
بها من صناديق االستثمار العقاريةعروضها الخاصة كل دولة في السنوات األخيرة وضعت

وصغاركبارلتمكينضيالماالقرنستينياتفياألمريكيةالمتحدةالوالياتفيمرةألولالعقاريةاالستثمارصناديقظهرت.للدخلالمدرةالعقاريةاألصولفييستثمرأويديرأويمتلكصندوقهو"(ريت)"العقارياالستثمارصندوق

التجاريةالعقاراتمناإليجاريةاإليراداتعلىالحصولمنسواءحدعلىالمستثمرين

العقاريةاالستثمارصناديقفياالستثمارمزايا

كونيحيث-منخفضةاالستثمارفيالمشاركةتكلفة•

حدةواوحدةشراءسعرهوالمشاركةلتكلفةاألدنىالحد

العائدعالياستثمار•

رالمخاطمنخفضةالثابتللدخلالمدرةاألصولفئة•

العقاراتفيالسيولةعالياستثمار•

السوقفيتنافسيأداء•

األصولمحفظةفيتنويع•

المالرأسقيمةلالمحتملةزيادةالخاللمنعوائد•

لعوالسالماليةاألوراقهيئةلوائححولأساسيةحقائق

بيةالعراإلماراتفيةالعقارياالستثمارصناديقبشأن

المتحدة

صندوقعليهيحصلالذيالدخليقلأاليجب•

واألرباحوالفوائدالعقاراتمنالعقارياالستثمار

إيراداتإجماليمن%90عنالرأسماليةوالمكاسب

.الصندوق

%50منأقلالقيمةإلىالقرضنسبةتكونأن•

الصندوقأرباحصافيمن%80عنيقلالماتوزيع•

أرباحتوزيعاتصورةفيالمحققة

مديرقبلمنإالوإدارتهالصندوقإنشاءيجوزال•

األصولحسبلهمرخصصندوق

، والرابطة الوطنية لصناديق االستثمار العقاريةHow REIT regimes are doing" (2018)،prodapp"أند يونغ إرنست، تقرير GFM Asset Management، شركة Compare and Contrast Worldwide REIT Regimes" (2019)"تقرير برايس ووتر هاوس كوبرز : المصدر

صندوق 50+

عقاري

مليار 851

دوالر أمريكي

صندوق 40+

عقاري

مليار 100

دوالر أمريكي

صندوق 50+

عقاري

مليار دوالر 30

أمريكي

عقاريصندوق 18+

مليار دوالر 3.5

أمريكي

صندوق 70+

عقاري

مليار 185

دوالر أمريكي

صندوق 30+

عقاري

مليار دوالر 62

أمريكي

صندوق38+

عقاري

مليار دوالر 66

أمريكي

صندوق 190+

عقاري

تريليون دوالر

أمريكي

صندوق 15

عقاري

غير معروف



صندوق المال كابيتال ريت 

األوليوالطرح العام
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ريتصندوق المال كابيتال 

خاص وسّري 

طرح عام أولي أن يكون أول 

وق صندوق استثمار عقاري في سل

دبي المالي

أن يمتلك محفظة متنوعة من 

العقارات على أساس اتفاقيات 

اآلمنةواإليجار طويلة األمد 

من عائد ربحي أن يستهدف صافي 

من خالل توقيع عقود *7.0%

رة ذات جدارة إئتمانية مستقإيجار 

للطرف الثاني

أن يحافظ على هيكل رأس المال 

األمثل في جميع األوقات

اذ أن يمتلك القدرة على االستحو

ة في المناطق الداخليعلى أصول 

داخل اإلمارات والمناطق الحرة 

لمرونة مع التمتع باالعربية المتحدة

الدوليةالمتالك األصول 

ريتالمال كابيتال 

األوليوالطرح العامريتصندوق المال كابيتال 
%7.0ن أعلى معائد ربحيواحد من أكبر وأفضل صناديق االستثمار العقارية اإلقليمية من حيث التنظيم، حيث يستهدف صافي يهدف أن يكون 

:مليون درهم إماراتي تديره شركة المال كابيتال من أجل تحقيق األهداف التالية500يبلغ عند اإلطالق هو صندوق استثمار عقاري ذو رأس مال مغلق بحجم مستهدف "( الصندوق)"ريتصندوق المال كابيتال 

اإلدراجسوق 

سوق دبي المالي

2021في يناير مستهدف 

العائد الربحيصافي 

المستهدف

 >7.0%*

يةصناديق االستثمار العقارية اإلمارات

طرح عام أولي أول 

يصندوق استثمار عقارل

في سوق دبي المالي

حجم الصندوق عند اإلطالق

مليون درهم500

5

علىالمستقبليةالبياناتوتشتملهذاالصندوق،طرحبمستندالمخاطرةعواملبندإلىالرجوعويرجىالعائدهذالتحقيقتأكيدأيوجوددون%7نسبةالمتوسطفييبلغمستهدفصاف  عائدهو%7بنسبةالمعلنالعائدأن:تنويه*

ضمنًاأوصراحةً المذكورةوأإليهاالمشارالمتوقعةالمستقبليةالنتائجعنجوهريًااختالفًاالنتائجأواألحداثتختلفأنويمكن.التوقعاتتلكتحققبضرورةضمانةأياالكتتاباتمحصلأوالصندوقمديرأوالصندوقيعطيوالتوقعات،
.الصندوقمديرأو/والصندوقيواجههاالتياليقينعدموأوجهالسوقوظروفللمخاطرنتيجةوذلكالمستقبلية،البياناتفي



ريتصندوق المال كابيتال 

خاص وسّري 

لصندوق األوليت واألفراد للمشاركة في الطرح العام شركا، مدير الصندوق، دعوة المستثمرين من ال.خ.م.شيسر شركة المال كابيتال 

"(الطرح)"ريتالمال كابيتال 

الطرح

األوليوالطرح العامريتصندوق المال كابيتال 
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:للطرحالحد المستهدف 

درهم500,000,000

ً طرسيكون الطرح  حاً عاماً نقديا

:المطروحة للصندوقالحد المستهدف للوحدات النقدية 

500,000,000
درهم إماراتي للوحدة1.00سعر قيمة اسمية ب

شريحتين من المكتتبينعلىسيتم الطرح 

(مليون درهم100، %20)األفراد

(مليون درهم400، %80)لشركات او

حونإلى جانب)الطرح وائدسيتم استخدام ع

لالستحواذ( مليون درهم من القروض300

أصول محددة وذات نوعية جيدة على

اكل مدعومة بالجدارة االئتمانية الجيدة والهي

التنظيمية القوية

طرحالمعروضة في الللوحداتلن يكون 

أسيبدحظر تداول وأي فترة األولي العام 

إلدراجعند اها في سوق دبي الماليتداول

تمويل رأسمالي% 62نحو 

قروض% 38نحو  المال كابيتال صندوق 

ريت

األوليالعامالطرحمستثمرو 

مليون درهم500

البنوك المقرضة

مليون درهم300

األصول المستهدفة

مليون درهم800



شروط الطرح

وخارطة الطريق



ريتصندوق المال كابيتال 

خاص وسّري 

ملخص الطرح

8

ريتلصندوق المال كابيتال األولي العام الطرحشروط 

الُمصدر

(من هيئة األوراق المالية والسلعمصرح له)ريتصندوق المال كابيتال 

هيكل الطرح

(وحدة500.000.000ضمن )درهم500,000,000يستهدف 

%80الطرح للشركات -% 20الطرح لألفراد 

سعر االكتتاب

(اكتتابأتعاب % 2)درهم إماراتي لكل وحدة 0.02+ درهم إماراتي لكل وحدة 1.00

تداولالحظر فترة 

ال توجد

الشروط

الترتيبتتساوى جميع الوحدات في 

المستهدفالعائد الربحيصافي 

(مع مراعاة التنويه أدناه)*%7.0أعلى من 

سياسة توزيع األرباح

(خاضع للشروط)قابل للتوزيعالسنوي العائد الدخل كحد أدنى من صافي % 80

الطرحفترة 

2020ديسيمبر8–2020نوفمبر 8

السنويةاألتعاب اإلدارية

من صافي قيمة األصول% 1.25

أتعاب األداء

من إجمالي عوائد المستثمرين% 7مما يزيد عن % 10

خ.م.شالمال كابيتالشركة 

مدير الصندوق

سوق اإلدراج

سوق دبي المالي

استخدام العائدات

االستحواذ على أصول عقارية مدرة للدخل

علىالمستقبليةالبياناتوتشتملهذاالصندوق،طرحبمستندالمخاطرةعواملبندإلىالرجوعويرجىالعائدهذالتحقيقتأكيدأيوجوددون%7نسبةالمتوسطفييبلغمستهدفصاف  عائدهو%7بنسبةالمعلنالعائدأن:تنويه*

ضمنًاأوصراحةً المذكورةوأإليهاالمشارالمتوقعةالمستقبليةالنتائجعنجوهريًااختالفًاالنتائجأواألحداثتختلفأنويمكن.التوقعاتتلكتحققبضرورةضمانةأياالكتتاباتمحصلأوالصندوقمديرأوالصندوقيعطيوالتوقعات،
.الصندوقمديرأو/والصندوقيواجههاالتياليقينعدموأوجهالسوقوظروفللمخاطرنتيجةوذلكالمستقبلية،البياناتفي



ريتصندوق المال كابيتال 

9خاص وسّري 

في سوق دبي الماليريتخارطة طريق إدراج صندوق المال كابيتال 
2021يناير تاريخ اإلدراج المستهدف في

عام فترة الترويج للطرح ال

األولي

2020أكتوبر 18

يالطرح العام األولتدقيق 

تخصيص الوحداتو

2020ديسيمبر15

موافقة سوق دبي المالي

وإدراج الصندوق

2021يناير 

2020ديسمبر 22

ترخيصالالحصول على 

هيئة من النهائي 

األوراق المالية والسلع

ديسيمبر8لغاية 2020نوفمبر 8

2020

حفترة االكتتاب في الطر

األوليالعام



ثمار األسباب التي تدعو لالست

يتفي صندوق المال كابيتال ر

مزايا الصندوق-



ريتصندوق المال كابيتال 

11خاص وسّري 

يدار الصندوق عن طريق مدير صندوق 

ة خبرحسن السمعة يمتلك فريقاً من ذوي ال

وسجل عمل حافل

ة يستهدف الصندوق االستثمار في محفظ

متنوعة من العقارات ذات الدخل الجيد 

متوافقة معسليمة لةيالمبنية على هيكو

التعليم استراتيجية االستثمار في قطاعات مثل

ا ومصناعيةالصحية والمرافق الالرعاية و

.إلى ذلك

استثمارصندوق طرح عام أولي لأول

يئة في سوق دبي المالي بنظام هعقاري

م األوراق المالية والسلع القوي المنظ

لصناديق االستثمار العقارية

ة عقود ستراتيجية االستثمار القوياتستهدف 

اإليجار اآلمنة طويلة األمد مع المستأجرين

نة السمعة الحسببعقد فردي ممن يتمتعون

والجدارة االئتمانية الجيدة

يهدف الصندوق إلى أن يكون واحداً من

في أداءً أكبر وأقوى صناديق االستثمار 

منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

مزودي الصندوق مدعوم من قبل 
من الدرجة األولىخدمات

توافقة االستثمار في األصول الميستهدف 

اكل هيعبرالشريعة اإلسالمية مبادئ مع 

التمويل المتوافقة مع الشريعة

لعمل مع بعد التأسيس، سيسعى الصندوق ل

انب الجهات الرقابية لتمكين مشاركة األج

في وحدات الصندوق

تساعده على تحقيق أهدافهبإمكانيات قوية ريتصندوق المال كابيتال يتميز



ريتصندوق المال كابيتال 

12خاص وسّري 

كشركة متخصصة في توفير الخدمات المالية المتنّوعة2005عام في خ.م.شتأسست شركة المال كابيتال•

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيوهيئة األوراق المالية والسلع تحمل الشركة ترخيص•

خ.م.شتابعة لشركة دبي لالستثمارشركةهي•

مليار درهم إماراتي1.6تبلغ قيمة األصول الحالية المدارة نحو •

تتخذ الشركة من دبي، اإلمارات العربية المتحدة، مقراً لها•

االستثمارات المباشرة

:أربعة مجاالت أعمال

أسواق رأس المالإدارة األصولخدمات استشارية للشركات

استثمار المحافظ وإدارتها، واالستحواذ على 

ابت العقارات المدّرة للدخل لتحقيق مصدر دخل ث

مضافة على المدى الطويلرأسمالية وخلق قيمة 

للمستثمرين 

واق التركيز على عمليات االندماج واالستحواذ، وأس

ل ، واستشارات التموي(األسهم والديون)رأس المال 

المؤسسي للعمالء اإلقليميين والدوليين

مليار درهم في منطقة الشرق األوسط 1إدارة أسهم بقيمة 

تيارية، وشمال إفريقيا من خالل الصناديق والتفويضات االخ

ابيتال صندوق المال ك: وتدير الشركة حالياً ثالثة صناديق

ق لألسهم اإلماراتية، وصندوق المال كابيتال ألسهم الشر

ال المال كابيتأزيموتاألوسط وشمال إفريقيا، وصندوق 

يمة ألسهم الشرق األوسط وشمال إفريقيا والذي تبلغ الق

مليون درهم إماراتي500المجمعة ألصوله المدارة نحو 

التداول في األسواق المالية عبر مختلف فئات

األصول وأنواع األوراق المالية، مثل األسهم 

وعمليات الطرح العام األولي والدخل الثابت 

والمشتقات المالية وغيرها

المال كابيتال، المزّود المثالي للخدمات المالية–مدير الصندوق 



ريتصندوق المال كابيتال 

13خاص وسّري 

.2020يونيو 30اعتباراً من 1
.2020سبتمبر 07اعتباراً من 2

إجمالي األصول

1مليار درهم إماراتي21.5

العقارات

الدخل من البيع والتأجيرتوليد

التصنيع،

والمقاوالت والخدمات

ملكية خاصة

13.8
مليار

64%

5.6
مليار

26%

2.1
مليار

10%

االستثمارات

الدخل الثابتصناديق صناديق األسهم و

واستثمارات األقليات

5نحوالقيمة السوقية-شركة استثمارية مدرجة في سوق دبي المالي •

2مليار درهم

مليار درهم4.3المساهم نحورأس المال •

16,500مليار درهم مع أكثر من 21.5إجمالي األصول أكثر من •

مساهم

تابعةشركة 35محفظة متنوعة تضم أكثر من •

سمعة حسنة ، وهي شركة استثمارية ذات.ع.م.ششركة دبي لالستثمار هي شركة تابعة لخ.م.المال كابيتال ش
في مجال العقاراتجيدوسجل



ريتصندوق المال كابيتال 

14خاص وسّري 

الشركات المدرجة

66

القيمة السوقية

375
مليار درهم

األرباح الموزعة

13.1
مليار درهم

عدد األسهم المتداولة السنوية

40
مليار سهم

قيمة التداوالت السنوية

53.0
مليار درهم

العقارات والبناء

20.4
مليار درهم

السنويةالمتداولةقيمة ال

المستثمرون األجانب

48%
السنويةالمتداولةقيمة المن 

المستثمرينعدد إجمالي 

844,000
ودوليمحلي 

المستثمرون من الشركات

50%
ةتداولمقيمة الإجمالي المن 

ام في اإلمارات في العؤسسي  أول سوق مالي 

2000

مجموعة كبيرة من المستثمرين اإلماراتيين،

واإلقليميين والدوليين

2019التقرير السنوي لسوق دبي المالي : المصدر

سوق عالي السيولة

صندوق طرح عام أولي لأول 

استثمار عقاري في سوق دبي

المالي

لمستثمرين منتج مختبر جيداً في األسواق الدولية متوفر ل

في سوق دبي المالي

سوق

جيد التنظيم

مزايا اإلدراج في سوق دبي المالي

صندوق استثمار عقاري في سوق دبي الماليطرح عام أولي لأول 



ريتصندوق المال كابيتال 

15خاص وسّري 

قراض اإل
في أي وقتنسبة القرض إلى القيمة من % 50حد أقصى 

التقارير المالية/ تقارير صافي قيمة األصول

دورة تقارير نصف سنوية

بالنسبة لوحدات الصندوقحظر تداول ال توجد فترة 

لإلدراجيمكن تداول جميع الوحدات من اليوم األول

توزيعات األرباح

كحد أدنى من دخل الصندوق القابل للتوزيع% 80

الدخل من العقارات

اإليجارات والفوائد واألرباحدخلبما في ذلك )كحد أدنى من إجمالي الدخل % 90

(الرأسمالية

االستثمار في الشركات التابعة

(طاع العقاراتي سمح فقط باالستثمار في الشركات العاملة في ق)كحد أقصى من إجمالي قيمة أصول الصندوق % 20

العقارات المدرة للدخل

كحد أدنى من إجمالي قيمة أصول الصندوق% 75

العقارات قيد التطوير

كحد أقصى من إجمالي قيمة أصول الصندوق% 25

الدوليةالعقارات

٪ كحد أقصى من إجمالي قيمة أصول الصندوق25

سياسة تخصيص رأس المال

(تتطلب الفترة األطول موافقة الجمعية العمومية)أشهر كحد أقصى 6فترة تخصيص رأس المال لالستثمار 

نظام هيئة األوراق المالية والسلع القوي المنظم لصناديق االستثمار العقارية



ريتصندوق المال كابيتال 

16خاص وسّري 

حسنةيدير الصندوق فريق من ذوي الخبرة والسمعة ال

**لجنة االستثمار

أعضاء5لجنة استثمار مكونة من **

بعد اإلدراجيتم تعيينها من قبل مدير الصندوق

تتكون اللجنة بشكل مناسب بعد اإلدراج وسلصندوقالمقترحة للجنة االستثمار سيتم تشكيل 

من خمسة أعضاء

السيد يزن المصري

مدير تنفيذي

المال كابيتال

السيد روشان شاه

مدير تنفيذي

المال كابيتال

السركالالسيد سيف 

رئيس قسم تطوير األعمال

المال كابيتال

اإلدارة

السيد سانجاي فيج

مدير إداري

المال كابيتال



ريتصندوق المال كابيتال 

17خاص وسّري 

من الدرجة األولىمزودي خدماتيتلقى صندوق المال كابيتال ريت دعمًا من 
التأسيس

أبحاث السوق

الهيكل القانوني وتأسيس الصندوق

الرئيسيبنك االكتتاب 

التسويق والعالقات العامة

بعد اإلدراج

مقيّم الصندوق

مدير الصندوق

الصندوقمدقق حسابات

للصندوقالمستشار القانوني

إدارية خدمات 

و الحافظ األمين للصندوق

مدير الصندوق



ريتصندوق المال كابيتال 

18خاص وسّري 

تمتع االستحواذ على عقارات مدّرة للدخل في القطاعات التي ت

ناعةبمعدل نمو مرتفع مثل التعليم والرعاية الصحية والص

إبرام عقود إيجار طويلة األمد مع المستأجرين

ود استهداف األصول ذات معّدل اإلشغال المرتفع وعق

اإليجار الفردية

نظام هيكلي ثابت و آليات دخل مضمون من خالل صدرم

الضمانات المعتمدة

وياستهداف المستأجرين الذين يتمتعون بسجل ائتماني ق

ل من لتجنّب والتقليالصافي الثالثي اعتماد عقود اإليجار 

المخاطر التشغيلية 

ويلالطيعمل الصندوق على تطبيق استراتيجية واضحة ومحددة في العمليات االستثمارية لتحقيق مصدر دخل ثابت ومستقر وخلق قيمة مضافة على المدى 

األهداف االستثمارية–صندوق المال كابيتال ريت 



ريتصندوق المال كابيتال 

19خاص وسّري 

%7.0عن يزيد ربحيعائد لالستثمار في مجموعة متنوعة من األصول مع اتفاقيات اإليجار طويلة األمد ومعدالت إشغال فردية أو مرتفعة مع استهداف صافي ريتيسعى صندوق المال كابيتال 

مجموعة متنوعة من األصول المتخصصة في قطاعات مختلفة•

التركيز على األصول المحلية واألصول ذات الملكية الحرة التي تتميز بهياكل استثمارية قوية•

في العقارات العالمية% 25إمكانية االستثمار بنسبة تصل إلى •

محفظة متخصصة ومتنوعة

*%7.0أكبر من ربحيعائد استهداف صافي •

العاليةاإلئتمانية الحصول على الدخل من المستأجرين ذوي الجدارة •

سنوات7عقود اإليجار طويلة األمد، ويفضل أن تكون أكثر من •

تحديد مصادر الصفقات وفرزها

ونيةتقييم دقيق متعمق يتضمن تقييم األصول وإجراءات التدقيق الواجبة الفنية والمالية والقان•

عالمياً عروفين التعاون مع مزودي الخدمة الم•

نافية للجهالةالو الدراسة إجراءات التدقيق 

تقريباً لعمليات االستحواذ الحالية والمستقبلية60: 40رأسمالي بنسبة -هيكل تمويل إقراضي•

الحصول على أفضل الشروط مع المؤسسات المقرضة•

قة مع الشريعةهياكل التمويل المتوافعبر ،الشريعة اإلسالميةمبادئ يعتزم الصندوق االستثمار في األصول المتوافقة مع •

الهيكل الرأسمالي األمثل

من صافي الدخل السنوي المدقق للصندوق% 80توزيع ما ال يقل عن •

ولة دبما يتماشى مع قواعد وأنظمة صناديق االستثمار العقارية في 

اإلمارات

توزيعات األرباح

مراقبة األداء التشغيلي والمالي ألصول المحفظة•

ستراتيجية والمالية والتشغيلية من أجل تحسين أداء المحفظةإدارة األمور اال•

إدارة المحفظة

تطبيق نظام حوكمة صارم لضمان الشفافية•

اعتماد تدقيق داخلي وخارجي صارم لتجنب المخاطر المحتملة•

الحوكمة

التحديد الصحيح لألصول التي سيتم إخراجها من االستثمارات •

تحقيق عوائد استثمارية جذابة عند بيع أصول المحفظة•

استراتيجية التخارج

يركز الصندوق على محفظة متنوعة من األصول المدرة للدخل

علىالمستقبليةالبياناتوتشتملهذاالصندوق،طرحبمستندالمخاطرةعواملبندإلىالرجوعويرجىالعائدهذالتحقيقتأكيدأيوجوددون%7نسبةالمتوسطفييبلغمستهدفصاف  عائدهو%7بنسبةالمعلنالعائدأن:تنويه*

ضمنًاأوصراحةً المذكورةوأإليهاالمشارالمتوقعةالمستقبليةالنتائجعنجوهريًااختالفًاالنتائجأواألحداثتختلفأنويمكن.التوقعاتتلكتحققبضرورةضمانةأياالكتتاباتمحصلأوالصندوقمديرأوالصندوقيعطيوالتوقعات،
.الصندوقمديرأو/والصندوقيواجههاالتياليقينعدموأوجهالسوقوظروفللمخاطرنتيجةوذلكالمستقبلية،البياناتفي
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ة الخبرسجل–المال كابيتال 

العقاراتمجال في 



ريتصندوق المال كابيتال 

21خاص وسّري 

العقاراتمجال في الخبرةسجل -المال كابيتال 

مجمع سكني للعائالت مدر للدخلاألصل

لويزيانا، الواليات المتحدةالموقع

ةقدم مربع240,588المساحة المؤجرة

2009سنة االستحواذ

2015التخارج

%57.2تم االستحواذ على هيكل الصفقة

متعدد على رأس المال -العائد 

المستثمر
1.7x(متحقق)

األصل
دخل مجمع تسوق مدر لل-" بالزابوينستيا"مركز 

متعدد اإليجارات

الواليات المتحدة-كاليفورنيا الموقع

ةقدم مربع153,205المساحة المؤجرة

2016سنة االستحواذ

متوسط العائد النقدي منذ بداية

العقد

باراً من اعت]سنوياً ت دفع كل ربع سنة % 7.6نحو 

[2019نهاية 

%  42نحوتم االستحواذ علىهيكل الصفقة

%[5.4]اذسنة االستحومعدل الرسملة عند 

%(100)مليون دوالر 54نحو سعر الشراء

متعدد على رأس المال -العائد 

المستثمر
(لم يتحقق)غير متاح 

األصل
مدرسة تعليم أساسي مدرة للدخل ذات مستأجر

(كينت كوليج دبي)فردي 

دبي، اإلمارات العربية المتحدةالموقع

المساحة المؤجرة
(األرضمساحة )ةقدم مربع560,000

(مساحة المباني)ةقدم مربع335,000

2017سنة االستحواذ

متوسط العائد النقدي منذ بداية 

العقد
سنوياً ت دفع كل ربع سنة% 8.2نحو 

هيكل الصفقة
وإعادة تأجيرها % 100تم االستحواذ عليها بنسبة 

للمشغل

(لفترة اإليجار% 8متوسط % )7.5معدل الرسملة عند االستحواذ

%(100+ )مليون دوالر 100نحو سعر الشراء

متعدد على رأس -العائد 

المال المستثمر
(لم يتحقق)غير متاح 



ريتصندوق المال كابيتال 

22خاص وسّري 

العقاراتمجال في الخبرة سجل–المال كابيتال 

مبنى مكاتب مدر للدخل-فالكون هاوساألصل

الموقع
ة دبي، اإلمارات العربيمجمع دبي لالستثمار، 

المتحدة

قدم مربعة72,771المساحة المؤجرة

2006سنة االستحواذ

2017التخارج

متعدد على رأس -العائد 

المال المستثمر

1.3x(متحقق)

مكاتب وصاالت عرض مدرة للدخل-انديغواألصل

متحدةدبي، اإلمارات العربية الطريق الشيخ زايد، الموقع

قدم مربعة28.003المساحة المؤجرة

2007سنة االستحواذ

2014التخارج

متعدد على رأس -العائد 

المال المستثمر

1.25x(متحقق)
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مجلس إدارة المال كابيتال

فريق إدارة صندوق المال و

كابيتال ريت



ريتصندوق المال كابيتال 

خاص وسّري 

سعادة أحمد الدرمكي 

عضو مجلس إدارة

السركالعبد العزيز 

عضو مجلس إدارة

ناصر النابلسي

ة نائب رئيس مجلس اإلدار
والرئيس التنفيذي

خالد جاسم بن كلبان 

رئيس مجلس اإلدارة

24

ً النابلسيناصر/السيديشغل• كابيتالالمالشركةإدارةمجلسرئيسنائبمنصبحاليا

منصبشغلحيثإنترناشوناللينشميريلشركةلدى2000العامحتى1989العاممنالممتدةالفترةخاللعمل•

ماليةءةمالذاتوعائالتمؤسساتمععالقاتبإدارةوقامعمره،منوالعشرينالسابعةفيوهوللرئيساألولالنائب

المنطقةفي

األصولإدارةمجموعةورئيسأولاستثمارمسؤولمنصبشغل،2003العاممطلعوحتى2000العاممن•

دبيفيالتنفيذيبالمكتب

ديثححينهاكانالذيالعالميالماليدبيلمركزاألولالتنفيذيالرئيسمنصبتوليمنهطلب،2003العامفي•

وليدةفكرةردمجمنالعالميالماليدبيمركزتحويلعلىالمنصبلهذاتوليهاثناءالنابلسي/السيدوعكف.التأسيس

تحتعالميالالماليدبيمركزاستطاعوقد.والعالمياإلقليميالمستوىعلىالماليةالدوائرفيومرموقالمعاسمإلى

الالزمةالرقابيةووالتشريعيةالقانونيةالقواعدإرساءخاللمنالمستقبليةلنجاحاتهالرئيسيةاألسسيضعأنإدارته

المنطقةصعيدعلىالماليالقطاعضمنالوجهاتأهمأحديصبحلكي

كابيتالالمالشركةفياإلدارةمجلسرئيسهوكلبانبنجاسمخالدالسيد•

ً أعمالرجلكلبانبنجاسمخالد/سعادةيعتبر• منة،مختلفوقطاعاتمجاالتفيواسعةخبرةذيبارزاً إماراتيا

واالستثماروالمالالصناعةقطاعاتضمنها

ً دوراً لعب• المهنيةرتهمسيفيشغلكماالمتحدة،العربيةاإلماراتفيالكبرىالشركاتمنعددتأسيسفيأساسيا

ئيسوالراإلداريالمديرمنصبالمثال،سبيلعلىمنها،الرئيسيةالشركاتمنعددفيقياديةمناصبالمميزة

آسيابنكرةإدامجلسوعضوللتأمين،العربيةالمجموعةإدارةمجلسرئيسونائبلالستثمار،دبيلشركةالتنفيذي

العامةللتأميناتالوطنيةوالشركةاإلسالمي

الوالياتفيكولدجكميونيتيأراباهوكليةمناألعمالإدارةفياآلدابدبلومعلىكلبانبنجاسمخالد/سعادةحصل•

يةاألمريكالمتحدةالوالياتفيستايتمتروبوليتانكليةمناإلدارةفيوبكالوريوساألمريكية،المتحدة

كابيتالالمالدارةإمجلسفيعضوهوالدرمكيأحمد/سعادة•

مجلسسرئيونائبنهيانآلزايدبنذيابالشيخسمولمكتبالعامالمديرمنصبالدرمكيأحمد/سعادةيشغل•

والتجارةلإلنشاءاتالمشتركةالمجموعةإدارة

تمتأنمنذاإلدارةمجلسرئيسمكتبكمديرمنصبهخاللمنأبوظبيوكهرباءمياههيئةإدارةلهسبق•

2011العاموحتى1996العامفيخصخصتها

اإلداريةوالماليةللشؤونعاممديربوظيفةأبوظبيفيالرئاسةديوانفيالمهنيةحياتهالدرمكي/سعادةبدأ•

ً الدرمكي/سعادةويشغل• .ةوالعالميواإلقليميةالمحليةالشركاتمنعددفياإلدارةمجلسعضويةحاليا

كابيتالالمالدارةإمجلسفيعضوهوالسركالالعزيزعبدالسيد•

الصناعيةاتهااستثمارجميعيديروهولالستثمار،دبيشركةعاممديرمنصبالسركالالعزيزعبد/السيديشغل•

والخارجية

17تشمللالمجموعةتنميةفيأسهمحيث.م.م.ذمشاريعبشركةمنتدبوعضوتنفيذيكرئيسالعمللهسبق•

تابعةشركة

الصناعياإلماراتبنكلدىصناعيمهندسبوظيفةذلكقبلعمل•

جنوبجامعةمنالنظموهندسةالصناعيةالهندسةفيتخصصعلىالسركالالعزيزعبد/السيدحصل•

األمريكيةالمتحدةبالوالياتكاليفورنيا

قائمة أعضاء اإلدارة في شركة المال كابيتال



ريتصندوق المال كابيتال 

خاص وسّري 

علي فردان الفردان

عضو مجلس إدارة

محمد سيف درويش 
الكتبي 

عضو مجلس إدارة

مشتاق مسعود

عضو مجلس إدارة
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قائمة أعضاء اإلدارة في شركة المال كابيتال

كابيتالالمالدارةإمجلسفيعضوهوالفردان/السيد•

لماضيةاسنةعشرالخمسةمدىعلىلالستثماردبيإدارةمجلسفيتنفيذيوغيرمستقلعضومنصبشغل•

إدارةوالمالرأساستثماراتوإدارةالعقاريةواالستثماراتالعقاراتإدارةفيواسعةخبرةالفردان/السيدلدى•

الفنادق

للجنةكرئيسعملهلإضافةً والمكافآت،الترشيحاتولجنةالتدقيقلجنةوتحديداً،المجلس،لجانمناثنتينفيعضو•

والمكافآتالترشيحات

ً يشغل• المستثمرشركةلالتنفيذيالرئيسالفردان،مجموعةفياإلدارةمجلسرئيسنائب:التاليةالمناصبحاليا

إدارةمجلسوعضوالعقارية،االتحادشركةفيإدارةمجلسعضوللعقارات،الفردانلشركةالعامالمديراألول،

التجاريدبيبنكفي

المعلوماتوأنظمةاإلدارةعلومفيالبكالوريوسدرجةعلىحصل•

كابيتالالمالدارةإمجلسفيعضوهومسعودمشتاق/السيد•

لالستثماريدبشركةلدىيعملوهولالستثمار،دبيبشركةللمجموعةالماليالرئيسمنصبمسعودمشتاق/السيديشغل•

2008العاممنذ

شركةمعذلكبعدثم،كوبوالمجموعةلدىمسعود/السيدعمل،2007العامإلى1999العاممنالممتدةالفترةمدىعلى•

االستثماريةالمحفظةشركاتإلحدىماليرئيسبوظيفةكابيتالأبراج

امالعفيالمتحدةالعربيةاإلماراتفيالمهنيةحياتهوبدأ1998العامحتى1992العاممنللتوزيعأدنوكشركةلدىعمل•

أندرسونوآرثريونغآرثرشركةلدىالتدقيقفريقضمن1990

الهندفيالقانونيينالمحاسبينجمعيةفيمشاركعضووهو•

كابيتالالمالدارةإمجلسفيعضوهوالكتبيمحمد/السيد•

مجلسلجانمنلجنتينعضويةالكتبيويحملسنوات،6منذلالستثماردبيإدارةمجلسفيتنفيذيوغيرمستقلعضو•

والمكافآتالتعيينولجنةالتدقيقلجنةوهمااإلدارة،

ً يشغل• فيإدارةلسمجوعضوواألطفالللنساءاإلماراتدانةمستشفىمشروعفيالرئيسنائب:التاليةالمناصبحاليا

ح.م.شكاريراياتشايهوالتدفئةالتبريدصناعاتشركةفيإدارةمجلسوعضوللعقاراتتسويقشركة

الضيافةوقطاعاتوالعقاراتوالمشاريعاالستثماراتمجالفيواسعةبخبرةالكتبيمحمدالسيديتمتع•

ً األعمالإدارةفيشهادةيحمل• األعمالإدارةفيوتخصصا



ريتصندوق المال كابيتال 

خاص وسّري 

سانجاي فيج 

مدير إداري

المال كابيتال

يزن المصري

تنفيذيمدير 

المال كابيتال

روشان شاه

تنفيذيمدير 

المال كابيتال

السركالسيف 

رئيس قسم تطوير األعمال

المال كابيتال

26

لالستثماراتاألولالمديربمنصب2020عاممنفبرايرفيكابيتالالمالشركةإلىالمصرييزن/السيدانضم•

المباشرة

ً 17عنتزيدمهنيةخبرةالمصرييزن/السيديمتلك• واالستراتيجياتالعالميةالعقاريةالخاصةالملكيةمجالفيعاما

الشركاتوتمويلواالستثمارات

الخليجياونالتعمجلسودولوأوروباالمتحدةالوالياتفيعقاراتملكيةوتحويللشراءالمهمةالصفقاتمنبالعديدقام•

المناسبينوالمشرفينالشركاءمنالعديدواختيارفعالةاستثماراستراتيجياتوتنفيذصياغةخاللمن

وشركةوربكستريتستيتشركةمثلرائدةشركاتمعالمتحدةالوالياتفيالمهنيةمسيرتهالمصرييزن/السيدبدأ•

مثلالخليجي،اونالتعمجلسدولفيالمستوىرفيعةلعائالتتابعة  شركاتفيتنفيذيةمناصبشغلثمأندرسن،آرثر

القابضةالراجحيومجموعةللعقاراتالفطيممجموعة

يفالبكالوريوسودرجةواشنطنجورجبجامعةاألعمالإدارةكليةمناألعمالإدارةفيالماجستيردرجةعلىحصل•

األمريكيةالمتحدةالوالياتبوسطن،فيلألعمالمكيمديموركلية،إيسترننورثجامعةمناألعمالإدارة

منذكابيتاللمالاشركةفيللشركاتاالستشاريةوالخدماتالمباشرةلالستثماراتاإلداريالمديرمنصبفيجالسيديشغل•

2016عامفيانضمامه

ً 35عنتزيدخبرةفيجالسيديمتلك• عالم،والاألوسطالشرقفيللشركاتواالقتصاديةالماليةاألمورقيادةمجالفيعاما

ساتللمؤساألموالوإدارةللشركاتالعامةاألوليةواإلصداراتواالستحواذواالندماجالشركاتتمويلعلىيركزحيث

.المنطقةفيوالشركاتالعائليةواألعمالالحكومية

20منرأكثبقيمةاألموالرؤوسألسواقماليةمعامالتفيالالزمةاالستشاراتوتقديموتنظيمبإدارةفيجالسيدقام•

العقاراتعقودمنالعديدمتضمنةدوالر،مليار

األولالنائببمنصفيج/السيدشغلكمادبي،فيالمحدودةكابيتالألبنلشركةاإلداريالمديربمنصبفيج/السيدعمل•

اإلماراتبنكمجموعةلدىالماليةاألسواققطاعورئيسللرئيس

كلفيلتنفيذيةااإلدارةفيالتأهيليةالبرامجمنللعديدوخضعللمصرفيين،الهنديالمعهدمناالستحقاقوسامعلىحصل•

سويسرافياإلداريللتطويرالدوليوالمعهدوداردنوكولومبياستانفوردجامعاتمن

وهو،2020مارسفيانضمامهمنذكابيتالالمالشركةفياالستشاريالفريقرئيسمنصبشاهالسيدشغلي•

والرأسمالياإلقراضيللتمويلاالستشاريةالخدماتعنمسؤول

ً 15عنتزيدبخبرةشاهالسيديتمتع• اطقمنفيوعملوالتصنيعاالستثماريةالمصرفيةالخدماتمجالفيعاما

األمريكيةالمتحدةوالوالياتالمتحدةالعربيةاإلماراتذلكفيبمامختلفةجغرافية

منكثرأحصدحيثاألموال،قروضأسواقومنصةبالديونالمتعلقةاالستشاراتعلىشاهالسيدعملينصب•

الخليجيالتعاونمجلسودولالهندفيواسعةقطاعاتعبردوالراتمليار7

منةالمحاسبفيالبكالوريوسدرجةعلىوحاصلاألمريكيةالمتحدةالوالياتفيمعتمدقانونيمحاسبهو•

مةوأنظواالقتصاداإلدارةعلومفيالثانويالتخصصوشهادةاألميركيةالمتحدةبالوالياتبوردوجامعة

المعلومات

فيمساعدرئيسنائبمنصبشغليحيث2017عاممنسبتمبرفيكابيتالالمالإلىالسركالالسيدانضم•

المباشرةاالستثماراتقسم

ندماجاالوفريقالمؤسسيةاالستشاراتفريقمععملحيثدبيفيسيدبليوبيفيالمهنيةحياتهبدأ•

المنطقةفيواالستحواذ

داخليتدقيقكمديرالعهدوليمكتبإلىوانضمالحكوميالقطاعمعالعملالسركالالسيدقرر2013عامفي•

كاليفورنياواليةجامعةمنالماليةفيالبكالوريوسدرجةعلىحصل•

صندوق المال كابيتال ريت فريق إدارة 
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27خاص وسّري 

.مسؤولياتهاضمنوهو"(المال)".ع.م.شكابيتالالمالشركةطريقعن"(العرض)"التقديميالعرضهذاإعدادتم

.المالشركةمنصريحةموافقةدونآخرغرضأليمحتوياتهمنوأيالعرضهذااستخداميجوزال

.الصندوقفيباالستثماريتعلققرارأياتخاذقبلللجمهورالمتاحةاألخرىوالموادالطرحمستندجانبإلىالعرضوفهمقراءةالمحتملينالمستثمرينعلىيجبكما،الطرحمستندعنبديالً وليسكمكملالمستندهذااستخداميجب

.عليهاينطويالتيوالمخاطربالمزايايتعلقفيماالصندوق،فياالستثماروجدوىفرصةمنوالتأكدالتحققالمستثمرينجميععلىويجب.استثماريةكنصيحةالطرحمستندأوالعرضمحتوياتمعالتعاملالمحتملينللمستثمرينيجوزال

.وبيعهابهاواالحتفاظالصندوقوحداتبشراءيتعلقفيماوالمحاسبينالقانونيينوالمستشارينالماليينمستشاريهمباستشارةالمستثمروني نصح

.المستقبلفيمنهااإلعفاءاتأوالمفروضةالضرائبمقداريتغيرأنويجوز.ذلكخالفي ذكرلمماالمضافة،القيمةضريبةالعرضفيوالمذكورةبالصندوقالمتعلقةوالمصاريفالرسومتشملال

ً هنا،الواردةالمعلوماتتعتبر ناتجةمسؤوليةأيالمالشركةتتحملولن.استدالليةوإنمانهائيةتعتبرالوالتيالتقديريةوالبياناتالمعلوماتبعضهناكأنكما.مضللةوليستالماديةالنواحيجميعمنوحقيقيةصحيحة،خ.م.شكابيتالالماللشركةالمتوفرةالمعلوماتألفضلوفقا

أياعتمادعنةمسؤوليأيكابيتالالمالتتحملالكما.منهحذفهاأوالعرضفيإدراجهافيشاركتأومسؤولةكانتأوالسهو،أواألخطاءهذهمنبأيعلمعلىتكونأنينبغيكانأوتعلمالمالكانتسواءمنها،السهوأوفيهالواردةاألخطاءأوالعرضفيالواردةالمعلوماتعن

.العرضهذافيالواردةالمعلوماتمنأيعلىالمستثمرينمن

قراراتهواتخاذضروريونأنهميرىنالذيالمستشارينمعالتشاورمسؤوليةالتقديميالعرضلهذامتلق  كلويتحمل.التقديميالعرضهذاعلىاالعتمادمنالمحتملالمستثمريتكبدهاقدخسارةبأييتعلقفيمامسؤولياتأيتتحملولنضماناتأيخ.م.شكابيتالالمالشركةتمنحلن

.والمستقلةالمدروسة

ً توزيعهأوإنتاجهإعادةأونسخهالتقديميالعرضهذالمتلقييجوزال ً أوكليا قبلمنالعرضهذامراجعةتمتلم.خ.م.شكابيتالالمالشركةمنمسبقةخطيةموافقةسبقمامعاألشكالمنشكلبأيتتعارضوالتيالمستلميقترحهاإجراءاتأيوتتطلب.ثالثطرفأيعلىجزئيا

.تسودالتيهيالطرحمستندفيالواردةالمعلوماتفإنالطرح،مستندوبينالعرضهذابينتعارضوجودحالفي.التنظيميةالجهاتمنأي

حيث،"المخاطرةعوامل"بعنوانطرحالمستندفيالواردالقسمإلىخاصبشكلالمستثمرينعنايةلفتويتعين.المخاطرةمنعاليةدرجةوعلىمضاربةعلىينطويالصندوقفياالستثمارأنيعلمواأنعليهمويتوجببالكامل،الطرحمستندقراءةالمحتملينالمستثمرينعلىيتوجب

علىاالعتمادالمحتملينمستثمرينالعلىيجباستثماري،قرارأياتخاذوقبل.حثيثةدراسةبعداالباالستثمارقراراتخاذعدمعليهموينبغيمالي،سوقفيللتداولبإدراجمرتبطعرضخاللمناالستثمارصناديقفياالستثمارمخاطرمعرفةالمحتملينالمستثمرينعلىيتوجب

.شرائهاأوالوحداتفياالكتتابعنناجمةأخرىتبعاتوأيةوالماليةوالتجاريةوالضريبيةالقانونيةالتبعاتبشأنمستشاريهاستشارةمستثمركلعلىيتوجبكما.ومخاطرمعطياتمنفيهابمافيه،الواردةالطرحوشروطالصندوقفحصفيجهودهم

إخالء المسؤولية-إشعار هام 



مبنى برج جيت،٤٨

تاون دبي،داون

شارع الشيخ زايد،

،١١٩٩٣. ب.، ص٩٠١مكتب رقم 

العربية المتحدةاإلماراتدبي،

مشكرًا لك


